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O Ś W I A D C Z E N I E
Ubezpieczyciela o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:  „Wykonanie usług w zakresie
ubezpieczenia  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z
prowadzoną  działalności  i  posiadaniem  mienia  Zakładu  Administracji
Nieruchomości  ,,ZAN” Sp z o.  o.  w Namysłowie,  oraz  powierzonych w
administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz
Wspólnot  Mieszkaniowych”  (Nr  sprawy  ZAN.VII-2010/71/2017) oraz  po
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst  jednolity  -  Dz.U.2017.1579 t.j),  świadom odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k), oświadczam, że
podmiot, który reprezentuję:

1.  nie  wyrządził  szkody  poprzez  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
zamówienia,  oraz  nie  został  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej,  która  to
szkoda lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości
realizowanego  zamówienia  i  zostały  stwierdzone  orzeczeniem  sądu,  które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania;
2.  w okresie  ostatnich  3  lat  przed wszczęciem niniejszego  postępowania  nie
nastąpiło  rozwiązanie,  wypowiedzenie,  odstąpienie  od  umowy  zawartej  z
Zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego,  z powodu okoliczności,  za
które ponosił odpowiedzialność wykonawca  */  w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem  niniejszego  postępowania  nastąpiło  rozwiązanie,  wypowiedzenie,
odstąpienie  od  umowy  zawartej  z  Zamawiającym  w  sprawie  zamówienia
publicznego z tym, że wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła mniej niż
5% wartości umowy*/.
3.  nie  jest  poddany  procesowi  likwidacyjnemu ani  jego  upadłość  nie  została
ogłoszona */ po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem  sądu,  który  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  poprzez
likwidację majątku upadłego*/.
4.  nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne */zalega lecz uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie,  rozłożenie na raty  zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu*/.
5. oraz, że osoba fizyczna*/  wspólnik spółki jawnej*/  partner*/członek zarządu
spółki  jawnej*/  komplementariusz  spółki  komandytowej*/komandytowo-
akcyjnej*/,  urzędujący  członkowie  organu  zarządzającego  osoby  prawnej  */,
którą reprezentuję:
-  nie  zostałem  */  nie  zostali*/  prawomocnie  skazany  */  i  za  przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  prace  zarobkowa,
przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6.  w  stosunku  do  podmiotu  zbiorowego,  który  reprezentuję,  nie  orzeczono
zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

......................................... ………....................................................
miejscowość, data podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
*- niepotrzebne skreślić


